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24 กมุภำพนัธ ์2565 
 

เรื่อง : แจง้มติท่ีประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ท่ี 2/2565 
เรียน : กรรมกำรและผูจ้ดักำร 

ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 
บริษัท บิวตี ้คอมมนิูตี ้จ  ำกดั (มหำชน) ขอรำยงำนมติท่ีประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ท่ี 2/2565 เม่ือวนัท่ี 24

กมุภำพนัธ ์2565 ซึง่มีมติท่ีส  ำคญัดงันี ้
1. อนมุตัิงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็ ส  ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

2564 ซึง่ไดผ้่ำนกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรตรวจสอบและตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรบัอนญุำตแลว้รวมทัง้
เห็นควรเสนอใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้พิจำรณำตอ่ไป 
 

2. อนมุตัิงดกำรจดัสรรทนุส ำรองตำมกฎหมำย และงดกำรจ่ำยเงินปันผลส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนส ำหรบัปี 2564 
รวมทัง้เห็นควรเสนอใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้พิจำรณำตอ่ไป  

- บริษัทขำดทนุสทุธิส  ำหรบัปี 2564 ตำมงบกำรเงินเป็นจ ำนวน 80,768,076.01 บำท  โดยมีสำเหตหุลกั
เน่ืองจำกควำมไมแ่น่นอนของสภำพเศรษฐกิจซึง่เป็นผลกระทบจำกสถำนกำรณโ์รคติดเชือ้ไวรสัโคโรนำ 
19 (COVID-19) 

3. อนุมัติค่ำตอบแทนของกรรมกำรประจ ำปี 2565 รวมทั้งเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจำรณำต่อไปโดยมี
รำยละเอียดดงันี ้  

1. อนมุตัิคำ่ตอบแทนเบีย้ประชมุของคณะกรรมกำรประจ ำปี 2565 ในอตัรำเท่ำกบัปี 2564 
2. อนมุตัิงดจ่ำยคำ่ตอบแทนกรรมกำรในรูปโบนสักรรมกำรท่ีจ่ำยในปี 2565 

 

4. อนุมตัิก ำหนดรำยช่ือกรรมกำรท่ีตอ้งออกตำมวำระในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี  2565  จ ำนวน 3 ท่ำน
รวมทัง้เห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจำรณำเลือกตัง้กรรมกำรทัง้หมดกลบัเป็นกรรมกำรของบริษัทอีกวำระ
หนึ่ง  

 1.พนัเอกอรรถพล ศรีสงัวำลย ์  ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระ และ กรรมกำรตรวจสอบ 
 2.นำยแพทยส์วิุน ไกรภเูบศ  ด ำรงต ำแหน่งประธำนกรรมกำร 
 3.นำงสำวมณสธุำทิพ มลำอคัรนนัท ์ ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 

 

5. อนุมตัิแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจำกบริษัทสอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกดั เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัท และ
ก ำหนดค่ำตอบแทนตำมขอ้เสนอบริกำรสอบบัญชีท่ีผูส้อบบัญชีเสนอมำส ำหรบับริษัทประจ ำปี 2565 ในอัตรำ
เท่ำกบัปี 2564 เป็นเงินรวม 1,260,000 บำทรวมทัง้เห็นควรเสนอใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้พิจำรณำตอ่ไป 
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1.นำงสำวกมลเมตต ์ กฤตยำเกียรณ ์ ใบอนญุำตเลขที่ 10435 
2.นำงสวิุมล  กฤตยำเกียรณ ์ ใบอนญุำตเลขที่ 2982 
3.นำยวิโรจน ์สจัจธรรมนกุลู ใบอนญุำตเลขที่ 5128 
4.นำยนพฤกษ ์พิษณวุงษ ์   ใบอนญุำตเลขที่ 7764 

 

6. อนมุตัิกำรลดทนุจดทะเบียนของบริษัท จำก 300,993,500 บำท เป็น 299,419,353.50 บำท โดยกำรตดัหุน้สำมญั
จ ำนวน 15,741,465 หุน้ท่ีคงเหลือจำกโครงกำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิซึง่ออกและเสนอขำยแก่กรรมกำรที่ เป็น
ผูบ้ริหำรและ/หรือพนักงำนของบริษัท (ESOP Warrant-1) มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 0.10 บำท และอนุมัติกำรแกไ้ข
เพ่ิมเติมหนงัสือบริคณหส์นธิ ขอ้ 4 ของบริษัท รวมทัง้เห็นควรเสนอใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้พิจำรณำตอ่ไป  
 

7. อนมุตัิแกไ้ขเพ่ิมเติมวตัถปุระสงค ์ขอ้ 31 และแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิ ขอ้ 3 เรื่อง วัตถุป ระสงค์ของบริ ษัทของ
บริษัท เพ่ือเป็นกำรรองรบักำรด ำเนินธุรกิจในอนำคตท่ีจะขยำยตวัและเติบโต รวมทัง้เห็นควรเสนอใหท่ี้ประชมุผูถื้อ
หุน้พิจำรณำตอ่ไป  
   (31) ประกอบกิจกำรคำ้ขำย จ ำหน่ำย ขำยปลีก ขำยสง่สินคำ้ และผลิตภณัฑท์กุชนิดตำม 
   วตัถปุระสงคข์องบริษัท โดยวิธีธุรกิจขำยตรงและตลำดแบบตรงใหแ้ก่ลกูคำ้และผูบ้ริโภค  
   จ ำหน่ำยผ่ำนแค๊ตตำล๊อค จ ำหน่ำยผ่ำนรำ้นคำ้ของบริษัท จ ำหน่ำยผ่ำนระบบอินเตอรเ์น็ต หรือ
   ลกัษณะธุรกรรมอิเลก็ทรอนิกส ์จ ำหน่ำยผ่ำนตวัแทนจ ำหน่ำย และเวปไซตข์องตวัแทน 
   จ ำหน่ำย หรือคูค่ำ้ทำงธุรกิจ (ทัง้นีม้ิใช่ธุรกิจขำยตรง) 

8. บริษัทจะจดัใหม้ีกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2565 ในวนัพุธท่ี 27 เมษำยน 2565 เวลำ 13.30 – 16.00 น. 
ในรูปแบบผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ตำมหลกัเกณฑก์ำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกสท่ี์กฎหมำยก ำหนด 
โดยก ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขำ้ร่วมกำรประชุมสำมัญผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2565 ในวันท่ี 11 มีนำคม 2565 
(Record Date) และให้รวบรวมรำยช่ือผู้ถือหุ้นตำมมำตรำ 225 ของพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำด
หลกัทรพัย ์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักกำรโอนหุน้ในวนัท่ี 14 มีนำคม 2565 เพ่ือจำรณำเรื่องต่ำงๆ ตำมระเบียบ
วำระดงัตอ่ไปนี ้

1. พิจำรณำรบัรองรำยงำนกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2564 
2. พิจำรณำรบัทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทประจ ำปี  2564 และแผนงำนท่ีจะด ำเนินกำรในปี 

2565 
3. พิจำรณำและอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ ส  ำหรับปีสิน้สุด ณ วันท่ี 31 

ธนัวำคม 2564 
4. พิจำรณำและอนุมัติงดกำรจัดสรรทุนส ำรองตำมกฎหมำยและงดกำรจ่ำยเงินปันผลส ำหรับผลกำร

ด ำเนินงำนปี 2564 
5. พิจำรณำและอนมุตัิคำ่ตอบแทนของกรรมกำรประจ ำปี 2565 
6. พิจำรณำและอนมุตัิกำรแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและก ำหนดคำ่ตอบแทนผูส้อบบญัชีรบัอนญุำตประจ ำปี 2565 
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7. พิจำรณำก ำหนดรำยช่ือกรรมกำรที่ออกตำมวำระและแตง่ตัง้กรรมกำรเขำ้แทน 
8. พิจำรณำอนุมตัิกำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำก 300,993,500.00 บำท เป็น 299,419,353.50 บำท 

โดยกำรตดัหุน้สำมญัจ ำนวน 15,741,465 หุน้ มลูคำ่ท่ีตรำไวหุ้น้ละ 0.10 บำทและอนมุตัิกำรแกไ้ขเพ่ิมเติม
หนงัสือบริคณหส์นธิ ขอ้ 4 ของบริษัทฯ 

9. พิจำรณำอนุมัติแก้ไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ  3 เรื่อง
 วตัถปุระสงคข์องบริษัท  

10. พิจำรณำเรื่องอื่น ๆ  (ถำ้มี) 
 

นอกจำกนีส้ืบเน่ืองจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรขอเสนอให้มีมติอนุมัติกำรมอบ
อ ำนำจใหป้ระธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรมีอ  ำนำจในกำรอนุมตัิกำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดกำรประชุมตำมควำม
จ ำเป็นและควำมเหมำะสมของสถำนกำรณ์ท่ีอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงไป เช่น กำรก ำหนดวันประชุมใหม ่
สถำนท่ีประชุม วำระกำรประชุม โดยบริษัทฯ จะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทรำบผ่ำนทำงตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทยและเวบ็ไซตข์องบริษัทฯ  

 
 
 

                                                                                               จงึเรียนมำเพ่ือทรำบ 
    

 
             ( ดร.พีระพงษ ์ กิติเวชโภคำวฒัน ์)   
                             ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


